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Van de redactie

Sociaal Wijkteam Purmer helpt

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. De viering van het
vierhonderdjarig bestaan van de Purmer is feestelijk en
spectaculair geopend met een indrukwekkende optocht van
maar liefst 140 versierde en verlichte tractoren. Inmiddels zijn
de coronaregels vrijwel allemaal verdwenen en kunnen we ons
weer vrijer en zonder mondkapje buitenshuis begeven. Hopelijk
volgen er na deze mooie parade nog meer evenementen.
Verder staan er in deze krant oproepen om eenzaamheid te
bestrijden en elkaar te helpen. Ook roept Spurd ons weer op
meer te gaan bewegen.

Het wijkteam vormen we met elkaar: buurtbewoners
en medewerkers van diverse organisaties. In het team
zoeken we samen met u naar antwoorden en oplossingen
die passen bij uw persoonlijke situatie. Ook ideeën voor
uw wijk kunt u bespreken in het wijkteam.

We wensen u veel leesplezier toe.

l

Tractorrit door de Purmer
Zaterdagavond
12 februari werd door
ongeveer 140 tractoren
een rit door de Purmer
gemaakt. Feestelijk
verlicht maakten ze
zo reclame voor het
vierhonderdjarig
bestaan van de Purmer.
Al eerder werd naar
aanleiding hiervan een
evenement gepland, maar
dit werd beperkt door de
toen geldende covidregels.
Willem Netel, de organisator
van de rit, vertelde me dat de
boeren toen bovendien geen mogelijkheden hadden zich te
ontspannen na soms wel een tienurige werkdag.
Maar er moest toch iets gebeuren, en dus kwam Willem
met het voorstel om eens aandacht te besteden aan het
agrarisch bedrijf.

Zo kunt u bij het wijkteam terecht met vragen over contacten
in de wijk, sport en activiteiten, inkomen en (vrijwilligers)
werk, wonen, zorg en hulpmiddelen, opvoeding en gezin,
school en opleiding , en geld en regelzaken. Heeft u zorgen
of problemen, dan denkt iemand van het wijkteam graag met
u mee. Samen met de medewerker gaat u aan de slag. Wat
kunt u zelf, welke hulp is er uit uw omgeving, en wat is er nog
meer nodig? We maken samen een plan en werken zo stap
voor stap aan oplossingen.

Activiteiten
Wilt u iets organiseren voor uw straat of wijk?
Of heeft u ideeën over activiteiten, sporten of verenigingen?
De medewerkers van het wijkteam denken graag met u mee
en kunnen ondersteunen bij het organiseren van activiteiten.
Wilt u iets betekenen voor anderen in uw wijk? Bent u een
betrokken bewoner? In het wijkteam bespreken we graag wat
uw ideeën en mogelijkheden zijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via
telefoonnummer 0299 480 630.
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Doe mee met de zen-groep

Mooi verlichte tractoren reden zodoende door de Beemster,
onder andere voorzien van teksten, kunststof koeien,
luchthoorns en muziek. Dit vestigde duidelijk de aandacht op
de agrarische bedrijven in de Beemster.

Zen, ook wel zen-boeddhisme genoemd,
is een traditie uit het Verre Oosten. Het
doel van deze traditie is jezelf en de
wereld om je heen beter te begrijpen om
je leven gemakkelijker en gelukkiger te
maken. Deze zen-groep is opgezet door
een pensionado met jarenlange ervaring
met de zen-traditie. De groep komt elke
donderdag om 19.00 uur bij elkaar in de
Tilburykamer aan de Overlanderstraat
132, naast de bushalte Tilburyplein. Iedereen die geïnteresseerd
is in leren, discussiëren en ervaringen delen is welkom.
Deelname is gratis.

Nu Beemster en Purmerend zijn samengegaan, werd dit jaar
de rit door de Purmer gemaakt.
l

Voor meer informatie kunt u bellen met Ria, 06 3037 1066, en
Galib, 06 4562 4867 (Engelse taal).
l
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Jan Adriaenszoon Leeghwater,
een veelzijdig man
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Edam twee gangen van elk drie molens, ten noorden van
de Purmer Ee een gang van de drie molens, en ten zuiden
hiervan, op de plaats waar nu de brug ligt, eveneens een
gang van drie molens. Een volgende gang van drie molens
stond aan de Westdijk bij de Where.
Deze molens werkten in de beginfase met schepraderen,
maar werden in de loop der jaren omgebouwd tot
vijzelmolens. De vergadering van hoofdingelanden besloot
op 10 april 1833 een proef te nemen met vijzelbemaling bij
een van de molens. Deze proefneming slaagde goed en
er werd daarom opdracht gegeven vrijwel alle molens van
vijzels te voorzien.
l

Wie goed doet, ontmoet!
Jan Adriaenszoon Leeghwater was een bijzonder man.
Niet alleen dat hij een briljant architect genoemd kon
worden, in vrijwel alle gebieden van de techniek was
hij thuis.
Jan Adriaenszoon werd in 1575 in De rijp geboren. Zijn
vader Adriaen Sijmonszoon oefende het eerbare beroep van
timmerman uit, met af en toe een klusje op waterhuishoudkundig
gebied, zoals het timmeren van een sluisdeur en het afhangen
daarvan. Zijn moeder kwam ook van het Schermereiland, om
precies te zijn uit het dorp Grootschermer.

Molens
Het is aan te nemen dat Jan Adriaenszoon het beroep van
zijn vader overnam en begon als timmerman. Hij moet over
meer dan geniale meetkundige gaven hebben beschikt, want
al snel begon hij te werken met molens. Bekend is dat hij
zogenoemde spinnenkoppen maakte, molens met houten
windschotten ter vervanging van de zeilen. Aan de staart
werd een houten schot getimmerd, dat altijd op de wind
stond. Deze molens verhuurde Jan Adriaenszoon aan de
boeren die last hadden van hoog water.
Het bleef niet alleen bij molens, van hem zijn ook
de ontwerpen van de raadhuizen van de Rijp, Graft,
Grootschermer en Jisp, unieke vormen van Oudhollandse
bouwkunst. Jan Adriaenszoon bouwde dus huizen en
sluizen, maar was ook een begaafd uurwerkmaker. Zo
was hij aanwezig bij het stellen van de uurwerken van de
hoofdstedelijke Wester- en Zuidertoren, assisteerde hij bij de
bouw van het Paleis op de Dam en bij de bouw van de toren
op de Nieuwe Kerk aldaar.

Bemaling
Na het dichten van de omringdijk werd op instigatie van Jan
Adriaenszoon het bemalen begonnen met vijftien molens,
het aantal dat ook na de verkaveling in staat bleek het
polderwater te kunnen uitslaan. Het verkavelde waterschap
werd verdeeld in drie delen, omdat de ligging van de
gronden niet overal dezelfde hoogte bleek te hebben.
De molens waren als volgt gesitueerd: in de nabijheid van

WelzijnWonenPlus is een welzijnsorganisatie in
Purmerend die thuiswonende mensen vanaf 65 jaar
en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke
beperking of psychische aandoening ondersteunt bij
het zelfstandig blijven wonen. Deze mensen wordt
praktische hulp, persoonlijke ondersteuning en
begeleiding geboden door vrijwilligers met de focus op
‘mee kunnen doen’ en ‘er toe doen’.
Om mensen met elkaar in contact te brengen, willen de
medewerkers graag kijken of mensen uit de buurt elkaar willen
helpen, geheel op vrijwillige basis. Vaak zijn het de kleine
dingen waar de ander erg blij van wordt en waar je zelf ook
blij van wordt, omdat je iets voor een ander kunt betekenen.
Denk hierbij aan een wandelingetje maken met iemand uit
jouw buurt die al weken niet buiten is geweest of, even een
boodschap doen, een praatje maken of gezellig een kop koffie
drinken. Denk niet: ‘Oh, maar dan zit ik er aan vast’, want alles
is bespreekbaar, al is het maar één keer per maand, want elke
vorm van hulp aan elkaar is welkom. Het is immers fijn dat
mensen uit hun eigen buurt elkaar de helpende hand bieden.

Contact
Kijk voor contact op onze
website, of ga meteen
naar de rubriek ‘Zoek
en Ontmoet’ hieronder.
Wellicht zit er iets voor u
bij, want wie goed doet,
ontmoet! Bel of mail
even, want dan leggen
de medewerkers uit hoe
ze u in contact kunnen
brengen met degene die de vraag aan ons heeft gesteld.
Ook jongeren zijn van harte welkom. WelzijnWonenPlus
zorgt goed voor haar vrijwilligers; ze organiseert leuke
bijeenkomsten, brengt u in contact met andere mensen en u
ontvangt jaarlijks een leuke attentie.
WelzijnWonenPlus is elke werkdag bereikbaar van
09.00 tot 12.00 uur op 0299-426364 of via purmerend@
welzijnwonenplus.nl.
l
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Spurd in het voorjaar

Watersportvereniging
Purmerend in het zonnetje

Het voorjaar begint
langzaam zijn intrede te
doen, de zon komt weer
wat vaker tevoorschijn
en de vogels fluiten er
op los. Wist u dat Spurd
buitenlessen verzorgt in
de Purmer? Voelt u zich
vooral vrij om eens aan
te haken en te ervaren
hoe fijn het is om in de
buitenlucht te bewegen.
Hieronder een overzicht:

U weet het vast al wel, maar in Purmerend hebben we
een watersportvereniging. We vonden het dan ook tijd
deze club er eens met een artikel uit te lichten.

Sportief wandelen in het Purmerbos
•	Dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur, verzamelen op het
parkeerterrein van Wherevogels.
Claudicatio wandelgroep in het Leeghwaterpark
•	Dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur, verzamelen in de hal van
het Leeghwaterbad.
Parksport in park de Uitvlugt
•	Vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur, bij de fitnesstoestellen.

Koningssportdag
Naast mijn taken als wijksportcoach voor de Purmer ben ik
coördinator van de Koningssportdag op vrijdag 22 april. Dit
is dé sportdag voor alle basisschoolkinderen van Purmerend
en de Beemster. Natuurlijk doen ook alle basisscholen
uit de Purmer op deze dag mee aan activiteiten in het
Leeghwaterpark of bij de sportboulevard in de Overwhere. De
voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Vind u het leuk
om een handje te helpen op de dag zelf? Bijvoorbeeld door
een spel te begeleiden, de weg te wijzen of helpen bij het
uitdelen van gezonde versnaperingen? Spurd kan uw hulp
goed gebruiken; u kunt zich aanmelden via r.ootes@spurd.nl
of 0299-418100.

Voor iedereen
Wilt u graag meer bewegen, maar heeft u geen idee wat
de mogelijkheden zijn of wat bij u past? Dan kan ik u
helpen. Spurd heeft voor heel Purmerend in beeld wat op
het gebied van bewegen wordt aangeboden. Naast het
eigen aanbod kunnen we u ook informatie geven over het
verenigingsaanbod en particuliere beweegmogelijkheden.

De watersportvereniging
Purmerend bestaat sinds
1983. Wat begon met een
paar leden aan de Where
is inmiddels uitgegroeid
tot een club met ongeveer
175 leden, van wie er
125 een ligplaats bij de
vereniging hebben. Er is
nu zelfs een wachtlijst voor
een ligplaats van ongeveer
dertig boten. De haven
van de vereniging begint
bij de Kooimanbrug, loopt
via Veilinghof, Prinsenhof,
Overweersepolderdijk, Molenplantsoen, Whereplantsoen,
Beemsterburgwal en Kanaalkade, en eindigt bij
de Kanaalschans.

Passanten
De kades aan het Whereplantsoen en de Beemsterburgwal
zijn beschikbaar voor passanten. Ook de ligplaatsen van leden
die aan het varen zijn, komen beschikbaar voor passanten. Er
komen ongeveer 2500 passanten per jaar langs. De meesten
komen uit Nederland, maar ook van daarbuiten, zoals uit
Zwitserland, Duitsland, Engeland en België.
Daarnaast worden er evenementen in de haven gehouden,
zoals de intocht van Sinterklaas, de Solarboatrace,
Purmerend onder stoom, et cetera. Ook de Zonnebloemboot
komt dit jaar in april weer langs.
Langs de Where is al enkele jaren een gratis wifinetwerk
beschikbaar voor de passanten. Dit jaar wordt dat uitgebreid
naar de steigers aan het Noord-Hollands kanaal.

Havenmeesters

Of u nu voor uzelf informatie zoekt, voor uw kind, de buren of
een kennis… Spurd kan u helpen om in beweging te komen.
Maak een afspraak met me of loop op vrijdag tussen 11.00
en 13.00 uur binnen bij het wijksteunpunt op het Gildeplein,
want bewegen is voor iedereen.
Met sportieve groet,
Rosan Ootes.
Wijksportcoach van de Purmer: r.ootes@spurd.nl
en 0299-418100.
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Bij de vereniging zijn tien havenmeesters actief, die
afwisselend een week ‘lopen’ en de passanten ontvangen.
Die passanten zijn belangrijk voor Purmerendse economie,
want ze doen hier boodschappen en gaan uit eten. Berekend
is dat ze gemiddeld € 50,- per persoon per dag uitgeven.
Voor met name de passanten is er een unit met douches
en toiletten en een ruimte voor de havenmeester. Ook de
mensen die op de camperplaats staan, maken vaak gebruik
van de douches en toiletten. De havenmeesters controleren
deze plek regelmatig. De unit is in samenspraak met de
gemeente neergezet, maar voldoet niet meer aan de huidige
maatstaven, omdat de douche en de wc in één ruimte zitten.
De vereniging is nu dan ook bezig, ook weer samen met de
gemeente, om een nieuw havenkantoor te bouwen aan het
Whereplantsoen.
l
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Speelgoedwinkel
helaas gestopt
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gehuisvest, verbouwd, met een trapje omhoog voor de
elektrische treinen en tijdschriften. De speelgoedzaak is
intussen heen en weer verhuisd van het Eggertcentrum terug
naar de oude stek in de Westerstraat.
De inkoop van het speelgoed deed de huidige Barend
trouwens altijd zelf, want kwaliteit is belangrijk en speelgoed
moet lang mee kunnen, luidde zijn devies.
Wilt u het hele geschiedenisverhaal van de familie Cruyff
lezen, dan kunt u terecht op Weidevenner.nl.
Met dank aan Piet Jonker, onze geschiedschrijver in dezen. l

Vriendschappelijk huisbezoek:
iets voor u?

Jammer genoeg heeft ook de speelgoedwinkel van het
eerste uur in Purmerend, Cruyff, het onderspit moeten
delven door de coronapandemie die ons de afgelopen
twee jaar heeft geteisterd.
De kinderen van Barend en Gré, Irene en Barend die de zaak hebben overgenomen, zijn tot het uiterste gegaan om deze financieel moeilijke periode het hoofd te bieden, maar helaas heeft de
recentste lockdown de genadeklap uitgedeeld.
Cruyff is – of was, moeten we nu zeggen – in onze stad dé naam
voor speelgoed, boeken en treintjes. Ook voor puzzels en spellen,
eigenlijk voor alles op speelgebied kon je bij Cruyff terecht. Als ze
het niet op voorraad hadden, gingen ze op zoek en belden ze later terug dat het in de winkel kon worden opgehaald. Zelfs tijdens
de pandemie kwam Barend de bestellingen persoonlijk langsbrengen. Vooral de spellen, waarnaar juist tijdens deze pandemie
veel vraag was, waren niet altijd voorradig, maar Barend vond
meestal wel een oplossing.
Zelfs op de laatste dagen voor de sluiting werden de
klanten, ouders en kids, op de hen bekende, vriendelijke
wijze geholpen. Je werd vaak persoonlijk begeleid naar de
betreffende stelling, waar je dan zelf verder kon snuffelen.

Geschiedenis
Barend Cruyff is een bekende naam in Purmerend, met een
lange geschiedenis. De naam is overgegaan van vader op
zoon, en wel sinds 171 jaar geleden, als de eerste Barend
wordt geboren. In 1849 komt er weer een zoon met deze
naam, die timmerman wordt en in 1873 trouwt. In 1876 krijgt
ook hij een zoon, en weer wordt het een Barend. Zo kunnen
we dus doorgaan tot het heden.
De een duikt in fruit, groenten en schoonmaakmiddelen, de
andere Barends gaan in zaken, met allerlei verschillende artikelen.
In 1961 wordt de laatste winkel, die wegens alle verhuizingen
en trouwpartijen op verschillende plekken in de stad was

Hebt u eens in de veertien
dagen tijd om iemand op
te zoeken die last heeft
van eenzaamheid?
Humanitas in Purmerend is
op zoek naar vrijwilligers. De
organisatie zoekt mensen die
sterk in hun schoenen staan
en die bereid zijn een (online) training te volgen. U kunt veel
voor iemand betekenen in deze tijd.
Als u hiervoor belangstelling heeft of meer informatie wilt, kunt
u mailen naar vhb.maatjes.purmerend@humanitas.nl. Als u wilt
worden gebeld, zet u dan uw telefoonnummer er bij?
Jannie van der Ploeg en Lotte Wouters,
Coördinatoren vriendschappelijk huisbezoek Humanitas.
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